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Ing. Ivo Vaněk                                                                                                                                           

honorární konzul Sultanátu Omán v České republice                                                                                    

(v očekávání jmenování) 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR                                                                                                                                 

pan Lukáš Martin, M.A                                                                                                                                                             

ředitel                                                                                                                                                                       

sekce mezinárodních vztahů                                                                                                                                

Freyova 948/11                                                                                                                                                                  

190 00 Praha 9 

 

Vážený pane řediteli Martine,                                                                          V Praze dne 3. ledna 2018 

informaci o vyhlášeném tendru na developera velkokapacitní solární elektrárny 500 MW v Sultanátu 

Omán doplňuji o následující skutečnosti.  

1. Zahraniční zájemce o účast v tendru musí podle ománských zákonů splňovat základní 

podmínku, kterou je uzavření smlouvy s lokálním partnerem, společností, jejímiž vlastníky 

jsou ománští občané.  

2. Pro podporu česko-ománské obchodní spolupráce byla v loňském roce vytvořena společnost 

WILLI Heights International LLC, kterou doporučuji k těmto exportním expanzím využívat, 

viz příloha. 

3. Ke konzultaci ohledně sesouladění ománského a českého práva poskytnu zájemci ománského 

advokáta. 

4. K podpisu smlouvy za ománskou stranu jsem zmocněn, nic tak nebrání časově schůdnému 

dokončení úvodní fáze během následujícího týdne. 

5. Úhradu poplatku za zadávací dokumentaci ve výši 175 OMR + manipulaci lze provést na účet 

u české banky, čímž rovněž nedojde ke zdržení. 

6. Nejpozději dne 18. ledna tr. zakoupí stálá reprezentantka WILLI H.I. LLC v Muscatu Jitka 

Mulačová u OPWP zadávací dokumentaci a expresně ji zašle českému zájemci. Dokumentace 

jí bude vydána po zaplacení ceny a předložení smlouvy o lokálním partnerovi. 

7. Český zájemce bude potom mít čas do 22. února tr. ke zpracovaní prekvalifikační nabídky a 

jejímu odeslání Jitce Mulačové do Muscatu.  

8. Jitka Mulačová zajistí včasné předání nabídky českého zájemce prekvalifikační nabídky na 

OPWP. 

9. V případě splnění prekvalifikačních podmínek, vyplývajících z bonity zájemce u účast 

v tendru, bude vyvoláno společné jednání české a ománské strany, na kterém bude dohodnuta 

strategie, vedoucí k úspěšné účasti v samotném tendru. 
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10. Prekvalifikace se mohou účastnit také konsorcia, což je mnohem schůdnější model, neboť 

nevím o českém subjektu, schopném takový projekt vytvořit, zrealizovat, zafinancovat i 

provozovat. 

11. Projekt není určen pro EPC kontraktory. 

Vážený pane řediteli Martine, prosím o rozeslání informace členům Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Pro běžnou komunikaci k tendru jsou k dispozici: 

- V Praze: Ivo Vaněk, info@sultanatoman.cz, M 602 725 033 

- V Muscatu: Jitka Mulačová, muscat@sultanatoman.cz, M +968 9784 7848. 

Těším se na spolupráci.                                                                                                                                                                 

Srdečně, 

 

 PS. Pro bližší seznámení s partnery společnosti WILLI H.I. LLC zde: 

1. Prof. Khalifa Al Jabri 

 http://www.sultanatoman.cz/observer/OBS_1_spec_A_2017_lo_2017_10_19.pdf  

 http://www.sultanatoman.cz/observer/OBS_1_spec_B_2017_lo_2017_10_19.pdf  

2. J.E. JUDr. Mohammed Al Zadjali 

 http://www.sultanatoman.cz/observer/OBS_4-2017_lo_2017_10_16.pdf  
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